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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Arts & Music موسيقی ھنر و

  
  نادر ثانی

 ٢٠١۵ اگست ٢٩
 

 ؛ ستونی استوار در بنای موسيقی اعتراضی١وودی گاتری
  
 

   :گفتارپيش

گيرد، به معرفی شماری از ن بدين وسيله در اختيار شما قرار می آئی ابتداۀھا، که شماربر آنم تا در اين رشته از نوشته

ھای اند تا انعکاس صدای تودهھا و در ابعاد گوناگون تالش کردهھنرمندان پيشرو و انقالبی گيتی، ھنرمندانی که به شيوه

  .محروم باشند، بپردازم

عال سياسی و اجتماعی بودن و قرار دادن ھنر فبا سازان سرشناسی است که وودی گاتری از اولين ھنرمندان و ترانه

ھا گامی بزرگ در جھت بنياد موسيقی فولکلور و پيشرو برداشت و درست از اين خود و محتوای آن در خدمت توده

 ئیلم از خود به جای گذاشته است، الگونه، صدھا داستان، دو رمان و يک فروست که او، فردی که بيش از دو ھزار ترا

َبيلی برگ"، )Johny Cash" (جانی کش"، )Pete Seeger" (پيت سيگر"نرمندان پيشرو ھمانند برای ديگر ھ ِ "

)Billy Bragg( ،"فيل اوچز) "phil Ochs( ،"جوان بايز) "Joan Baez( ،"باب ديالن) "Bob Dylan( ،" بروس

  .شد) U2" (يو تو "و گروه ايرلندی) Mikael Wiehe" (ميکائيل ويه"، )Bruce Springsteen" (اسپرينگستين

  :قولی از خود او باشدام در مورد وودی گاتری نقلخواھم که سرنامه نوشتهمی

 در حال مرگ آن گونه ترانه است که ۀتران.  در حال مرگۀ پويا و زنده و ترانۀتران: دو نوع ترانه وجود دارد"

گويد در ای که به تو میسرت گذاشت؛ ترانهای که به ياری آن بتوان کالھی بر شامپاينی برای دو نفر باشد؛ ترانه

دھد که اگر آنی باشی که ای که ھم زمان به تو وعده میزندگی يک کارگر ھيچ چيز قابل افتخاری وجود ندارد؛ ترانه

آن زمان خواھی توانست لباس ھای شيک . خواھند و خوب کار کنی روزی خواھی توانست سرکارگر شویمی

پسندم چرا که آنان تو را از ھای زنده را میمن ترانه. ھائی مختص به خود را داشته باشیانهپوشيده، کراوات سفيد تر

ھائی که در تالش اند شرايط زندگی ما را آورند؛ ترانهرسانی به غرور در میخود بودن و از کاری که به انجام می

بايست فرياد اعتراض را سر چه در برابر آنان میھائی که فرياد اعتراضی ھستند در برابر تمامی آن بھتر سازند، ترانه

   ٢ ."داد

شود، شناخته می" وودی گاتری"شده  که تحت نام مختصر) Woodrow Wilson Guthrie" (وودرو ويلسون گاتری"

" ِاوکماه"ای فقير در شھر کوچکی به نام  ـ کمی پيش از آغاز جنگ جھانی اول ـ در خانواده١٩١٢ جوالی ١۴در 

)Okemah ( ُاوکالھما "در ايالت)Oklahoma ( روست که  به دنيا آمد و شايد درست از اينامريکادر اياالت متحده

 ۀتوانيم در شرايط اقتصادی ـ اجتماعی اين کشور در سال ھای دھھای وی را می اجتماعی بسياری از ترانهۀزمين
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پای زمين بود که گاھی درش يک کابوی و تاجر خردهپ.  بود٣"چارلی و نورا بل گاتری"او دومين فرزند .   بيابيم١٩٣٠

روز تولدش روز ملی فرانسه بود که در . ُجای اوکالھما بر عھده داشت جا و آن  تکه زمين را در اين٣٠ موقت تا ۀادار

ن و يا به عبارتی روز حمله به زندان باستيل در دورا) Bastille Day" (روز باستيل"زبان تحت نام مناطق انگليسی 

ولی اين امر باعث نشد که پدر و مادرش در ارتباط با اين روز برای او نامی انتخاب . انقالب فرانسه از آن ياد می شد

 را برای نام کوچک فرزندشان ۴"وودرو ويلسون"، امريکاجمھور وقت اياالت متحده کنند بلکه آن ھا از پيش نام رئيس

  .در نظر گرفته بودند

 فعاليت ھای سياسی داشت و در بسياری از مواقع در اين فعاليت ھا برای حزب دمکرات شرکت پدر او تمايل زيادی به

وودی از ھمان سال ھای کودکی در بسياری از . نمود در مورد شرايط محلی ايراد میئیھاکرده و در آن ھا سخنرانی

ھای واقعی مردم آشنا دگی و خواستهرفت و بدين گونه ھر چه بيشتر با زنموارد به ھمراه پدر به اين مراسم ھا می

وودی از ھمان آغاز زندگی فردی کنجکاو و متوجه نسبت به دور و بر خود بود؛ فردی که تالش فراوان .  شدمی

شنيد به ياد سپرده و آن ھا را به  آنان میۀديد يا در بارھا و موزيکی را که میکرد تا انسان ھا، حوادث، ناحيهمی

  .ديکديگر ارتباط دھ

اش در اين به بسياری از رويدادھای جامعه) Bound for Glory" (در راه افتخار"وودی در کتاب خاطرات خود 

 در ١٩١٠ ماه مه سال ٢۴يکی از افرادی بود که در " چارلی"نويسد که پدرش دوران اشاره کرده و از جمله در آن می

) L.D.Nelson( "نلسون. الرنس دی"اش  ساله١٣ پسر و) Laura Nelson" (الرا نلسون "ۀتجاوز و اعدام خودسران

 در اين ماجرا حتی ۵ .دو سياھپوستی که متھم به شرکت در يک قتل در پی دزديده شدن يک گاو بودند، شرکت داشتند

وودی از اين ماجرا که .   الرا را نيز به قتل برسانندۀرفت که آن جمعيت وحشی بی فرھنگ کودک دوسالامکان آن می

پدر او حتی پای از آن حد وحشيگری نيز فراتر گذاشته و .  ھا بعد از ديگران و از پدرش شنيده بود بسيار متأثر بودسال

وودی در سال ھای فعاليت ھنری . درآمده بود) Ku Klux Klan" (کوکالکس کالن"به عضويت جريان نژادپرستانه 

  .اش سه ترانه در مورد اين جريان نوشت

گيری اجتماعی مترقی وودی گاتری دارد، در زير آورده ھا که نشان از موضعبرگردان فارسی يکی از اين ترانه

  :شودمی

  ۶ !کودکم و پسرم را نکشيد

  ٧کالم و موسيقی از وودی گاتری

  

  گذشتم،زمانی که از ميان آن شھر قديمی تاريک می

  شھری که در آن چشم به جھان گشوده بودم،

  ُتماس تنھای پر دردی را شنيدم،تک صدای ال

  .ُتر، تنھاتر و پر دردتر از ھميشهُپر التماس

  

  .لرزندحس کردم که تار تار موھايم از ريشه می

  .سان يخی عظيم بر کمر من نشاندرگه سردی به

  که به زندان نزديک شدم زمانی

  .و فرياد مرگ به گوشم رسيد
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  امتا کنون، فرياد پلنگی را شنيده

  ام، زوزه گرگ ھای دشت را شنيدهتا کنون

   کنونی تمامی جھان را اين صدای تنھا تکان داده استۀاما تا لحظ

  .آيدو اين صدا از سلولی در يک زندان می

  

  امو صدای فرياد جغد را شنيده

  و ھوھوی جغدھا را در روز و شب

  اما، آن چه در خود شاد است؛ گورستان است

  .زندان داردای جز صدای که در آن شب جلوه

  

  پستالی ديدمسپس تصويری بر کارت

   در کانادا بود٨"ريور بريج"نمايشگر 

  و سه پيکر بيجان که آويزان بر آن در حرکت بودند

  .مادری و دو پسرش را، که به کام مرگ کشيده بودند

  

  .وزدبادی وحشی وجود دارد که در مسير رود می

  .وزدبادی وحشی وجود دارد که از ميان درختان می

  .وزدبادی وحشی وجود دارد که دور اين جھان گسترده می

  :اند است که آن بادھای وحشی سر دادهئیو اين آن نوا

  

  !آه، کودکم و پسرم را نکشيد

  !آه، کودکم و پسرم را نکشيد

   آن رود آويزان کنيد،ۀتوانيد گردن من را از پل کھنمی

  !اما، کودکم و پسرم را نکشيد

 

داری يعنی بيکاری، نژادپرستی و شرايط بسيار بد  عوارض سرمايه،ران کودکی و نوجوانی وودیدر سال ھای دو

 دوران بسيار نامناسبی برای ١٩٣٠ ۀدھ. محيط کار نمايانگر تضاد شديد طبقاتيی بود که سايه بر جامعه گسترده بود

ده بودند و با حرکت خود بسياری از مزارع طوفان ھای شن به حرکت درآم. ُھای ايالت اوکالھما بودبسياری از خانواده

ھای سختی نيز سوزیدر بسياری از مواقع آتش. کردندھای کوچک را ويران میرا از توان انداخته و بسياری از خانه

 گاتری ھم يکی از قربانيان اين طوفان ۀخانواد. گستردند مرگبار خود را به اينجا و آنجا میۀبه دنبال اين طوفان ھا ساي

" کالرا"در ھمين سال ھا بود که وودی خواھر بزرگ تر خود . خانمانی بر آنان روی آوردھا بود و بیسوزیھا و آتش

)Clara Guthrie (مرگ مادر و . ای مرگبار از دست دادکرد، در حادثهرا نيز، که به او بسيار احساس نزديکی می

  . خود را ترک گويدئیيشه زندگی خانوادگی ابتداخشم وودی از پدر، داليل ديگری شدند تا وودی برای ھم

ُدرست در اين سال ھا بود که مخازن نفت در اين نواحی از اوکالھما کشف شده و استخراج نفت با سرعت بسيار 

جوگران  و در خالل مدتی بسيار کوتاه ھزاران کارگر، قمارباز و جست. ُاوکالھما را به يک شھر نفتی مبدل کرد
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 که در حال شکل ئید که مخزن نفت به انتھا رسيده و اقتصاد نوپائياما ديری نپا.  شھر ھجوم آوردندخوشبختی به اين

بينی وودی بازی  جھانه وگيری انديشآينده نشان داد که اين تجربه نيز اثر بسياری در شکل. گرفتن بود در ھم شکست

  . کرد

 به ءدر ابتدا. ُای اوکالھما را ترک کردبدون ھيچ توشه سال داشت ٢٠خانمانی و آوارگی، وودی که حدود بر اثر بی

 Mary" (َمری جنينگز"اقامت گزيد و در آن جا بود که با ) Pampa" (پامپا"رفته و در ) Texas(ايالت تگزاس 

Jennings( ،َمت جنينگز"، خواھر يکی از دوستانش) "Matt Jennings(پس از مدت . ، آشنا شده و به او دل بست

َدر ھمين پامپا بود که وودی به ياری مت . ين دو با يکديگر ازدواج کردند، پيوندی که حاصل آن سه فرزند بودکوتاھی ا

ھای موسيقی خود را تشکيل داد و در ھمين شھر بود که وودی متوجه شد که استعداد و چند دوست ديگر نخستين گروه

  . آخر عمر در اين جا و آن جا به کار گرفت که آن ھا را تائینقاشی و طراحی را نيز دارد؛ توانائی ھا

  

  )ادامه دارد(
  

 
 :ھاپانوشت

1) Woody Guthrie 
2) See Ed Harold Leventhal & Marjorie Guthrie: ”Living & Dying & Singing” The 

Woody Guthrie Songbook. 1976: sid 30-31  
3) Charles and Nora Belle Guthrie 
4) Woodrow Wilson: Han var guvernör i New Jersey 1911 och president i USA mellan 

1913-1921. 
5) https://en.wikipedia.org/wiki/Lynching_of_Laura_and_L.D._Nelson 
6) http://www.woodyguthrie.org/Lyrics/Dont_Kill_My_Baby_and_My_Son.htm 
7) https://www.youtube.com/watch?v=UF15w1PWBYI with Brooke Harvey 
8) River Bridge 

 
 

  خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیفداپيام : به نقل از 
 ١٣٩۴ ]سرطان[ ، تير ماه١٩٣شماره 

 


